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33º Anos

A programação de natal de Tremembé 
começa nesta sexta-feira, 02/dez E a 

chegada do papai noel está confirmada 
para a próxima semana, dia 10/dezembro, 

sábado, às 19h

Confira algumas das atra-
ções para o Natal Iluminado 
de Tremembé:
Dia 02/dez, sexta-feira:
 20h00 – Rock of All Deca-
des
Dia 03/dez, sábado:
20h00 – Quarteto QUA-
DRIPHONIX
Dia 04/dez, domingo:
20h00 – Teddy Berrante
Dia 09/dez, sexta-feira:
19h30 – Coral Escola Ba-
rukids

20h30 – Orquestra Filarmô-
nica ASAFE
Dia 10/dez, sábado:
19h – CHEGADA DO PA-
PAI NOEL NA PRAÇA DA 
ESTAÇÃO 
Dia 11/dez, domingo:
20h – Show com Adriana 
Farias*
Dia 15/dez, quinta-feira:
20h – Apresentação do Pro-
jeto Cultura em Ação
Dia 17/dez, sábado:
19h – Peça Teatral da Cia. 

Lipe de Teatro
20h – Coral da Terceira Ida-
de do Centro de Convivên-
cia do Idoso de Tremembé
Dia 18/dez, domingo:
20h – Show especial de Na-
tal com a Trupe Café com 
Canela*
Dia 23/dez, sexta-feira:
21h – Show com Rafinha*
Dia 30/dez, sexta-feira:
21h – Show com a Orques-
tra Paulistana de Viola Cai-
pira*

Prefeitura de Caçapava convoca 
ambulantes para a renovação das 

inscrições municipais

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Finanças, está convocando 
todos os ambulantes em 
pleno exercício de suas ati-
vidades para fazerem a re-
novação de suas inscrições 
municipais, de acordo com 
o Art. 6º da Lei 5978/2022. 

O prazo máximo para a re-
novação é até o dia 20 de 
janeiro de 2023.Após essa 
data, as inscrições que não 
forem renovadas serão can-
celadas pela Administração 
Pública. Caso a fiscalização 
verifique que o ambulante 
está trabalhando com a ins-

crição cancelada, este esta-
rá sujeito a receber multa 
administrativa e sua merca-
doria poderá ser recolhida.
Os documentos necessários 
e as orientações de como 
fazer a renovação de ambu-
lante está no site da Prefei-
tura 
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 30/2022 - A 
Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna 
público a convocação dos candidatos classificados no Concurso Públi-
co 01/2019 -  CARGO: VIGIA - ANDREW DE FREITAS REIS - INSCRI-
ÇÃO 32.925 - 21º COLOCADO. A relação de classificados na integra 
e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura Munici-
pal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão 
também convocados por correspondência conforme o disposto no item 
10.15 do Edital. Os candidatos aprovados deverão comparecer a Dire-
toria de Gestão de Recursos Humanos no dia 13 de dezembro de 2022 
às 09:00 horas munido dos documentos e exames médicos exigidos 
no item 10.14 do Edital do Concurso Público 01/2019. O não compare-
cimento no dia e hora marcada será interpretado como desistência da 
vaga e na chamada de outro(a) candidato(a) aprovado(a) obedecida a 
ordem de classificação. Potim, 01 de Dezembro de 2022.  Erica Soler 
Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº: 004/2022. 
Onde se lê: Vigência 25/11/2023, leia-se: Vigência: 25/11/2022 a 
18/08/2023. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita.

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03, Centro, CNPJ 46.631.248/0001-51 - Tel/Fax: |12| 3671-7000
Email: prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO
LUIZ DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa TATIANA ALVES DOS
SANTOS 42756337846 pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.743.927/0001-
61, objeto do contrato nº 113/2022, contratação da banda "NA PEGADA" para uma
apresentação durante a programação das Comemorações Natalinas de São Luiz do
Paraitinga na unidade Móvel de Cultura do SESI/SP, pelo valor R$ 1.800,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publicação
da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 30 de novembro de 2022.

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL
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Banda Gostoso 
Veneno encerra 
primeiro dia de 

atividades do Natal de 
Caçapava com show 
neste sábado (3), às 

21h

A Banda Gostoso Vene-
no faz show neste sábado 
(3), às 21h, na Praça da 
Bandeira, em Caçapava. 
A apresentação encerra as 
atividades do primeiro dia 
da programação cultural do 
Natal Caçapava em movi-
mento, que terá início a par-
tir das 14h, com evento no 
espaço do Museu Roberto 
para chegada do Papai Noel 
de helicóptero.
Na sequência, haverá a 
inauguração da decoração 
natalina na Praça da Ban-
deira. Antes da banda Gos-
toso Veneno, se apresenta 

a Banda Allegro, de Caça-
pava. O grupo reúne doze 
músicos e mostra repertório 
com música brasileira, pop 
rock, músicas infantis e te-
mas natalinos.
Na estrada desde maio de 
1994, a banda Gostoso Ve-
neno mantém um repertório 
vastíssimo, com músicas de 
todos os estilos e épocas, 
incluindo MPB, discoteca, 
sertanejo, sambas, axé, en-
tre outros.O grupo se apre-
senta com uma superprodu-
ção e uma equipe que inclui 
músicos, bailarinos e figuri-
nos temáticos.A programa-

ção do Natal Caçapava em 
Movimento 2022 é realiza-
da pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Cultura e 
Tursimo, com o apoio de 
empresas parceiras a partir 
de chamamento público. 
As atividades seguem até o 
dia 23 de dezembro (VEJA 
PROGRAMAÇÃO COM-
PLETA AQUI).
Neste ano, a programação 
da Praça da Bandeira con-
tará também com uma área 
de alimentação. Os exposi-
tores que participam foram 
credenciados a partir de 
edital público

Registros de roubo tiveram 
queda de 30% em Pinda

Segundo dados divulgados 
pela Secretaria de Seguran-
ça do Estado de São Paulo, 
Pindamonhangaba regis-
trou uma queda de 30% no 
número de roubo de janei-
ro a outubro deste ano, no 
comparativo com o mesmo 
período do ano passado.
Em 2021, a cidade registrou 
259 roubos e neste ano o 
número de ocorrência foi 
reduzido para 181.  Essa foi 
a modalidade de crime que 
apresentou a maior queda 
segundo os dados do Es-
tado.  O número de furtos 
também registrou queda de 
10%, com 1.031 ocorrên-
cias de janeiro a outubro 

de 2021 e 920 no mesmo 
período deste ano.No pri-
meiro semestre deste ano, 
as ocorrências de homicídio 
apresentaram um aumento 
significativo e com os da-
dos dos últimos meses, a 
situação demonstra contro-
le e estabilidade. De janeiro 
a outubro do ano passado 
foram registrados 26 ho-
micídios em Pinda, mesmo 
número de ocorrência regis-
trada neste ano.“Somente 
no primeiro semestre deste 
ano foram registrados 20 
homicídios e isso trouxe 
uma certa preocupação à 
população, em que pese a 
grande maioria destas ocor-

rências ser relacionada com 
o tráfico de entorpecentes. 
De julho a outubro, o nú-
mero de ocorrência foi re-
duzido para 6 homicídios, 
o que demonstra o bom tra-
balho realizado pela Polícia 
Militar e Civil, com muitos 
casos sendo esclarecidos”, 
afirmou o secretário muni-
cipal de Segurança, Fabrí-
cio Pereira.Segundo Fabrí-
cio, a redução significativa 
de roubos e furtos deve-se 
também ao investimento 
em tecnologia e instalação 
de mais de 1.400 câmeras, 
monitoradas 24h pelo Cen-
tro de Segurança Integrada 
(CSI).

Papai Noel chega em 
Moreira César nesta 

sexta-feira em 
Pinda

Papai Noel e sua turma che-
gam na Praça do Cisas, em 
Moreira César, nesta sex-
ta-feira (2), com carreata a 
partir das 18 horas, saindo 
da praça Cícero Prado, na 
Vila São Benedito. O Bom 
Velhinho e Cia participa-
ram, na quinta-feira (1), da 
chegada na Praça Monse-
nhor Marcondes, abrindo 
oficialmente o Natal Encan-
tado de Pindamonhangaba.
Nesta sexta, a Praça do 
Cisas terá telão com trans-
missão do jogo da Copa, às 
16 horas, chegada do Papai 
Noel a partir das 18 horas, 
e show com Lia de Olivei-
ra às 20 horas que, além de 
integrar a programação do 
Natal Encantado ainda co-
memora o Dia do Samba.
A programação em Moreira 
César continua até o dia 23 
de dezembro, com todos os 
dias às 20 horas, na Praça 
do Cisas. Papai Noel e sua 
turma atenderão as crianças 
na casinha dias 2, 3 e 4, de-
pois dias 8, 9, 10 e 11 e de 
15 a 23 de dezembro, das 
19 às 22 horas.
Natal Encantado - Além de 

uma decoração caprichada 
em diversos pontos da ci-
dade, a Praça Monsenhor 
Marcondes e a Praça Sete 
de Setembro recebem pro-
gramações especiais dentro 
do Natal Encantado. São 
mais de 50 shows e apre-
sentações culturais gratui-
tas.
Na Praça Monsenhor Mar-
condes, a população poderá 
apreciar o tradicional presé-
pio, além de conferir a pra-
ça de alimentação e visitar 
a casinha do Papai Noel. Os 
atendimentos serão dias 1, 
2, 3 e 4, depois 8, 9, 10 e 11 
e de 15 a 23 de dezembro, 
sempre das 19 às 22 horas.
Já a Praça Sete de Setem-
bro terá o parquinho nata-
lino, as exibições dos jogos 
do Brasil no telão e shows 
musicais e apresentações 
todos os dias, até dia 23 de 
dezembro, sendo em alguns 
dias a partir das 20 horas e 
outros dias a partir das 16h 
e das 18 horas. A progra-
mação completa está nesta 
página e no site oficial da 
Prefeitura www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Papai Noel - Outra chegada 
do Papai Noel e sua Turma 
será no dia 7 de dezembro, 
na Praça da Bíblia, com saí-
da da carreata da Praça Sete 
de Setembro, às 18 horas; 
e no dia 14, com concen-
tração na entrada do bair-
ro Araretama, às 18 horas, 
e chegada na Praça Pas-
tor José Ezequiel da Silva 
(Praça de Eventos).
Outras atrações - Além dos 
shows e da presença do Pa-
pai Noel e Cia, serão reali-
zadas duas outras atrações: 
o espetáculo “Era uma vez 
o Natal – Circo Teatro sem 
Lona”, no dia 19 de dezem-
bro, às 20 horas, na Praça 
do Quartel; e a tradicional 
Cantata de Natal da Corpo-
ração Musical Euterpe, dia 
22 de dezembro, às 20 ho-
ras, na Igreja Matriz.
Toda a programação foi 
organizada com carinho e 
dedicação pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo e Subprefei-
tura de Moreira César, com 
apoio de todas as secreta-
rias da gestão municipal.
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Secretaria de 
Educação de 
Ubatuba firma 
parceria com 

Projeto Toninhas 
do Brasil

Conhecer para preservar, 
esse é um dos objetivos da 
cultura de Ciência Oceâni-
ca introduzida no currículo 
das escolas ubatubenses. 
Na última quarta-feira, dia 
30, essa vertente educacio-
nal tão forte em Ubatuba 
ganhou um novo reforço, 
a Secretaria de Educação 
firmou parceria com o Pro-
jeto Toninhas do Brasil, que 
irá capacitar os professores 
para levar às crianças mais 
informações sobre esse ma-
mífero presente nas águas 
do Litoral Norte. 
O Projeto Toninhas do Bra-
sil, realizado pela Univille 
em parceria com a Petro-
bras, prevê a formação de 
docentes para aplicarem 
atividades de educação am-
biental, algumas baseadas 
na metodologia Montesso-
riana de sensibilização das 
crianças, da Educação In-
fantil e Fundamental I, so-
bre as Toninhas e o habitat 
onde elas vivem.
 “Nossos professores vão 
participar de capacitações 

à distância aplicadas pela 
equipe deste projeto, jun-
tamente com outros docen-
tes de Caraguatatuba e São 
Francisco do Sul. 
E depois irão receber um 
material interativo para 
replicar esse conhecimen-
to aos alunos”, comentou 
Roberto Francine Júnior, 
Diretor de Supervisão Pe-
dagógica da Educação, que 
fez questão de explicar que 
a iniciativa, chamada “Baú 
da Toninha: Um tesouro 
marinho”, incluirá mate-
riais pedagógicos como um 
Farol formado por blocos, 
onde cada um representará 
um elemento diferente das 
cadeias alimentares costei-
ras, para que de maneira 
dinâmica os estudantes co-
nheçam as características 
desses animais.Segundo a 
Secretaria de Educação, o 
Projeto Toninhas do Bra-
sil deverá trabalhar com 
as escolas de Ubatuba de 
2023 a 2024. Para conhe-
cer mais sobre o projeto e 
as toninhas que habitam o 

nosso Litoral Norte acesse: 
https://projetotoninhas.org.
br/toninhas .
Ciência Oceânica
Além da recente união 
com o projeto Toninhas, 
a Prefeitura Municipal de 
Ubatuba também mantém 
parcerias na área da Edu-
cação Ambiental para fo-
mentar a cultura de Ciência 
Oceânica nas escolas com 
as seguintes organizações: 
Instituto Meros do Brasil, 
Instituto Monitores Mirins 
Costeiros, Projeto Tamar, 
Instituto Argonauta, Maré 
de Ciência (que será im-
plementado em 2023) e o 
Onda Sustentável – feito 
em parceria entre as Secre-
tarias de Educação e Meio 
Ambiente, Fundação Flo-
restal e o Parque Estadu-
al da Ilha Anchieta.Essas 
instituições e ONGs ofere-
cem capacitações para os 
docentes, atividades com as 
crianças, visitações a mu-
seus marinhos e áreas de 
educação ambiental, entre 
outras ações.

Teatro Municipal divulga agenda de espetáculos do 
mês de dezembro

O Teatro Municipal Pedro 
Paulo Teixeira Pinto terá 
uma programação extensa 
no mês de dezembro, com 
apresentações de diversas 
academias de dança da ci-
dade, entre elas a Oficina 
de Dança da Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba 
– Fundart – que apresenta-
rá o famoso espetáculo “O 
Quebra-Nozes” nos dias 17 
e 18 deste mês.

As atrações culturais con-
tam com opções voltadas 
para o público de todas as 
idades. Fique atento à agen-
da completa do teatro e não 
deixe de garantir o seu in-
gresso para as apresenta-
ções. O Teatro Municipal 
fica na Praça Exaltação da 
Santa Cruz, 22 – Centro de 
Ubatuba.
Confira abaixo a programa-
ção do mês de dezembro:

De 3 a 6: A última Pétala 
(Experimental de Dança), 
às 19h30
Dias 7 e 8: Detonando – um 
passo de cada vez, às 20h
Dias 9, 10 e 11: Soul En-
canto, dia 9 às 20h, dia 10 
às 19h e dia 11 às 18h
Dias 13 e 14: Kumandra (Jê 
Academia), às 19h30
Dias 17 e 18: O Quebra-
-Nozes (Oficina de Dança 
da Fundart), às 20h


